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Mary Halvorson
Dragon’s Head
2008 Firehouse12
Dystrybucja: www.firehouse12.com

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

O Mary Halvorson, podobnie jak
wi´kszoÊç ludzi, us!ysza!em po raz
pierwszy na jej wspólnych p!ytach z ze-
spo!ami Anthony Braxtona. Objawi!a mi
si´ jako interesujàca gitarzystka, którà
˝ywo zajmuje stworzenie indywidualne-
go j´zyka wypowiedzi i która w!asnej
drogi szuka odwa˝nie i cierpliwie. 

W grudniu 2008 r. pos!ucha!em jej na
˝ywo i mile po!echta! mnie fakt, ˝e roz-
pozna!em jej talent. Rzuci!em si´ wi´c na
p!yty, zw!aszcza na „Dragon’s Head”,
której firma Firehouse12, nie wiedzieç
czemu, nie chcia!a mi przys!aç w prezen-
cie. Kupi!em jà wi´c za pieniàdze i do
dziÊ, Êrednio raz w tygodniu, s!ucham ku
uciesze swojej i lekkiemu zniecierpliwie-
niu domowników.

CoÊ przykuwa uwag´ w muzyce Hal-
vorson i jej tria (John Hebert – bas 
i Ches Smith – perkusja). CoÊ ka˝e si´ na
nowo ws!uchiwaç w pisane przez nià 
tematy i przyglàdaç kompozycjom. W!aÊ-
nie tak: przyglàdaç. Nie mog´ si´ oprzeç
wra˝eniu, ˝e dziewcz´ nie tyle pisze mu-
zyk´, co szkicuje jà w przestrzeni dêwi´-
kowej. Budujàc model, który oglàdamy 
z ró˝nych stron, ujawnia coÊ, co po-
przednio przeoczyliÊmy. 

Nie jest to muzyka !atwa, ale te˝ prze-
sadzi!bym piszàc, ˝e stawia s!uchaczowi
jakieÊ niezwyk!e wymagania. Warto po-
dejÊç do niej powa˝nie i nie traktowaç
jak dêwi´ku t!a. "

Maciej Kar!owski

Kenny Garrett
Live at The Iridium
Mack Avenue Records 2008
Dystrybucja: CCD.PL

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Kenny Garret to postaç dobrze znana
w amerykaƒskim jazzie – saksofonista,
kompozytor, laureat nagród Grammy
oraz wielu innych wyró˝nieƒ. Jego de-
biut dla wytwórni Mack Avenue Records
jest zapisem koncertu, zarejestrowanego
w znanym nowojorskim klubie Iridium.
Garrett wybra! pi´ç w!asnych kompozy-
cji. Goràca atmosfera miejsca spowodo-
wa!a, ˝e utwory rozros!y si´ na scenie 
i niemal ka˝dy trwa ponad 10 minut.

Dopomóg! w tym doborowy sk!ad. Na
pierwszy plan wybija si´ Pharoah San-
ders – równie zdolny jak Garrett sakso-
fonista, tyle ˝e reprezentujàcy starsze
pokolenie. Z pozosta!ych muzyków chy-
ba najbardziej znany jest Nat Reeves,
który zapewnia solidny podk!ad basowy,
nie próbujàc przy tym wyjÊç przed
szereg. Popisy solowe to domena Benito
Gonzalesa, grajàcego na klawiszach.
Wreszcie nie mo˝na zapomnieç o Jami-
rze Williamsie, który w tym doÊç dyna-
micznym zestawie doskonale trzyma
rytm. 

Trzej akompaniatorzy tworzà profe-
sjonalny fundament dla saksofonów,
których dêwi´k przez ca!y czas dominu-
je na p!ycie. Ciekawa muzyka, ale bar-
dziej dla sympatyków energicznego gra-
nia, z ma!ymi wycieczkami w kierunku
fusion – vide „Happy People” – ni˝ dla
mi!oÊników jazzowej melancholii. "

Grzegorz Walenda

John Scofield
Piety Street
Emarcy 2009
Dystrybucja: Universal

Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!!"

John Scofield osiàgnà! w swej karierze
pozycj´, dzi´ki której mo˝e zrealizowaç
ka˝dy pomys!. Wszechstronny artysta
od lat spe!nia si´ w ró˝nych projektach –
od kameralnych nagraƒ w trio, do wyra-
finowanego fusion z rozbudowanym
sk!adem; czasem si´ga te˝ do tradycji. 

Tak si´ dzieje w przypadku najnow-
szego albumu, powsta!ego z inspiracji
muzykà gospel i bluesem. „Zawsze
chcia!em nagraç album bluesowy – mó-
wi Scofield – to moje korzenie jako gita-
rzysty”.

Na p!ycie znalaz!o si´ 13 kompozycji
(wÊród nich s!ynny standard „Mother-
less Child” oraz dwa utwory Scofielda).
Warto dodaç, ˝e ca!y repertuar zosta!
zaaran˝owany przez lidera. 

Wa˝ny jest sk!ad zespo!u: z gitarà, for-
tepianem, organami, wokalem (Jon Clea-
ry, John Boutte) i chórkami – wszystko
to tworzy charakterystyczne brzmie-
nie. Gitara Scofielda nie jest szczególnie
eksponowana, ale stanowi wyrazisty
sk!adnik. 

Albumu s!ucha si´ dobrze, choç cza-
sem pojawia si´ wra˝enie lekkiego nie-
dosytu. Nie bardzo bowiem wiadomo,
do kogo jest adresowany. Mi!oÊnikom
gospel mo˝e brakowaç ˝aru i spon-
tanicznoÊci, dla fanów Scofielda-jazz-
mana b´dzie to muzyka zbyt prosta
(zw!aszcza w warstwie rytmicznej),
przewidywalna i pozbawiona ognistych
solówek, z których muzyk s!ynie. Ca!oÊç
przypomina bardziej zgrabnà stylizacj´
ni˝ w pe!ni autorskie dokonanie. "

Bogdan Chmura
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Ulrik/Swallow/
Johansen
Believe in Spring
Sundance Music 2007
Dystrybucja: Multikulti

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!!

Muzyka z albumu „Believe in Spring”
si´ga poczàtków ubieg!ego wieku –
utwór „Carolina Moon” pierwszy raz 
zarejestrowany by! w 1923 roku przez
Kate Smith. Pozosta!e kompozycje, jak
choçby tytu!owa, autorstwa Michela Le-
granda, sà nowsze. Pojawi!o si´ te˝ kilka
utworów premierowych.

Uczestnicy sesji darzà sympatià starà
muzyk´ i dlatego z przyjemnoÊcià do
niej nawiàzujà. Prosz´ jednak nie my-
Êleç, ˝e album przynosi dêwi´ki z okresu
Wielkiego Kryzysu. Nic takiego. „Be-
lieve in Spring” to nowoczesna muzyka,
tyle ˝e bazujàca na stylistyce zwiàzanej 
z Tin Pan Alley.

Tak nazywano rejon 28. Ulicy w No-
wym Yorku, gdzie narodzi!o si´ wiele
s!ynnych standardów. Dzia!ali tam 
legendarni kompozytorzy, dostarcza-
jàcy materia!u Broadwayowi i Holly-
wood.

„Believe in Spring” jest drugim spo-
tkaniem Amerykanina Steve’a Swallowa
(bas) oraz dwóch Duƒczyków – Hansa
Ulrika (saksofony) i Jonasa Johansena
(perkusja). Poprzednio grali razem na
p!ycie „Tin Pan Aliens”. Z podstawowà
trójkà wspó!pracujà dwaj Szwedzi: Ulf
Wakenius, który wprowadza do brzmie-
nia delikatnoÊç akustycznej gitary, oraz
Bobo Stenson – utalentowany pianista.
Tego ostatniego s!yszymy w trzech
utworach, wÊród których znajduje si´
„Soul Eyes” (1957) – kompozycja Mala
Waldrona, akompaniatora Billie Holi-
day. "

Grzegorz Walenda

The Bernie 
Maupin Quartet
Early Reflections
Cryptogramophone 2008
Dystrybucja: GiGi

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Saksofonista z Detroit, Bernie Mau-
pin, nagra! ju˝ kilka solowych p!yt.
Wspó!pracowa! te˝ z wieloma gwiazda-
mi amerykaƒskiego jazzu. Zas!ynà! jed-
nak jako cz!onek zwiàzanej z Herbie
Hancockiem grupy Headhunters oraz
sideman Milesa Davisa na p!ycie „Bit-
ches Brew”.

Niedawno zwiàza! si´ z trójkà absol-
wentów katowickiej AM – Micha!em
Tokajem (fortepian), Micha!em Ba-
raƒskim (kontrabas) i ¸ukaszem ˚ytà
(perkusja). W takim sk!adzie koncertu-
jà od dwóch lat i wspólnie zarejes-
trowali 13 oryginalnych, napisanych
g!ównie przez Maupina, kompozycji,
które trafi!y na kompakt „Early Reflec-
tions”. 

Mimo ˝e album rozpoczyna pow-
tarzana przez lidera prosta fraza, kon-
strukcje harmoniczne póêniej si´ kom-
plikujà; pojawiajà si´ rozbudowane 
improwizacje i ciekawe solówki. Zosta!y
jednak przedstawione przyst´pnie na-
wet dla laika, dzi´ki czemu praktycznie
ka˝dy mo˝e si´ nimi cieszyç.

Nastrój jest !agodny, mo˝e nieco 
nonszalancki, tak ˝e w pierwszej chwili
nie zauwa˝a si´ wyrafinowanych pomy-
s!ów melodycznych. Polecam zw!asz-
cza „Inside the Shadows”, z udanym 
solo ¸ukasza ˚yty. Zdecydowanie 
odradzam tylko dwa utwory, w któ-
rych pojawiajà si´, zupe!nie niepotrzeb-
nie, wokalizy Hani Chowaniec-Rybki. "

Grzegorz Walenda

Mariane Bitran/
Makiko Hirabayashi 
Quintet
Grey to Blue
Stunt Records 2008
Dystrybucja: Multikulti
Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!!

Flet i fortepian w rolach g!ównych –
to najkrótszy opis zawartoÊci „Grey to
Blue”. Gwiazdy przedsi´wzi´cia to dwie
panie. Jedna pochodzi a˝ z Japonii, 
druga z Francji. Spotka!y si´ w Kopen-
hadze, gdzie postanowi!y nagraç razem 
album.

Flet to instrument, który rzadko si´
pojawia na pierwszym planie w repertu-
arze jazzowym. Grajàca na nim Bitran
jest wi´c troch´ jak Ian Anderson (Jeth-
ro Tull) w rocku. Nagrania z „Grey 
to Blue” dowodzà jednak, ˝e potrafi si´
doskonale wkomponowaç w wymogi
stylu, a jej improwizacje przyciàgajà
uwag´. 

Hirabayashi mia!a nieco !atwiejsze 
zadanie, bo pianistka w jazzie jest jak
ryba w wodzie, za to ma znacznie licz-
niejszà i zarazem bardziej utytu!owanà
konkurencj´. Panie nie posz!y na !at-
wizn´ i nie wzi´!y na warsztat standar-
dów, ale ca!y repertuar u!o˝y!y z w!a-
snych kompozycji. 

Tyle ˝e to akurat najs!abszy punkt 
albumu. O ile wykonania, zw!aszcza 
w przypadku Bitran, okazujà si´ dobre, 
o tyle kompozycje to w sumie nic spe-
cjalnego.

Du˝y plus nale˝y si´ natomiast za-
proszonym do wspó!pracy panom. Bob
Rockwell (saksofony, klarnet), Erik 
Olevik (kontrabas) i Morten Lund (per-
kusja) jako akompaniatorzy radzà sobie
znakomicie. "

Grzegorz Walenda

Recenzje p!yt jazz

Hi•Fi i Muzyka 7-8/09108

107-109 rec jazz 7-8.09  12/3/09  5:03 PM  Page 108



Maciej Tubis 
& Polish String 
Orchestra
Live in 
Filharmonia ¸ódzka
P.K. 2008
Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!""

To druga, po „Spe!nieniu”, autorska
p!yta Macieja Tubisa. Pianista jest absol-
wentem akademii muzycznej w ¸odzi 
i laureatem wielu nagród. Obecnie kon-
certuje ze swoim triem w klubach jazzo-
wych ca!ej Polski.

Album zawiera rejestracj´ koncertu 
w !ódzkiej filharmonii z maja 2008. Re-
pertuar, poza standardem Davisa „All
Blues”, to kompozycje Tubisa, napisane
na fortepian i smyczki. Ten sk!ad w ja-
kimÊ sensie zdeterminowa! charakter
utworów – artysta stara! si´ pokazaç 
w mo˝liwie najbardziej wszechstronny
sposób, a wi´c jako kompozytor, aran-
˝er, wykonawca i, wreszcie, improwiza-
tor. Tym samym wyznaczy! sobie pu!ap,
który trudno osiàgnàç nawet najbardziej
wytrawnym muzykom. Zwa˝ywszy jego
niewielkie doÊwiadczenie kompozytor-
skie i jazzowe, propozycj´ mo˝na jednak
oceniç jako „rokujàcà nadzieje”.

Muzyka Tubisa to spotkanie klasyki 
i jazzu europejskiego (improwizacje 
z wp!ywami Jarretta, Mo˝d˝era, linii
skandynawskiej). Wa˝ne sà tak˝e emo-
cje; ju˝ same tytu!y wiele mówià - „Cier-
pienie”, „Spe!nienie”, „RadoÊç”. 

P!yta ogólnie „na tak”, choç troch´
przeszkadza styl improwizacji z wtr´-
tami XIX-wiecznej wirtuozerii, a tak˝e
uproszczone rozwiàzania formalne i pa-
r´ zgrzytów harmonicznych. Plus to
technika pianisty oraz jego potencja!
kompozytorski. "

Bogdan Chmura

New Bone
It’s Not Easy
Gowi Records 2009
Dystrybucja: GiGi 

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Polskie p!yty jazzowe m!odych mu-
zyków sà coraz bli˝sze projektom 
z udzia!em Êwiatowych gwiazd tego sty-
lu. OczywiÊcie, piszàc: „coraz bli˝sze”,
nie twierdz´, ˝e ró˝nica si´ zatar!a.
Zw!aszcza od strony nowatorskoÊci 
krajowym produkcjom sporo brakuje
do muzycznej Formu!y 1. Przyk!adem
choçby „It’s Not Easy”.

Grajàcy na tràbce Tomasz Kudyk 
i jego koledzy z New Bone swoich umie-
j´tnoÊci na pewno nie muszà si´ wsty-
dziç. Pianista Pawe! Kaczmarczyk 
w „The Torn Veil” improwizuje jak
prawdziwy wirtuoz. Sekcja rytmiczna
(Maciej Adamczak, Arek Skolik) tak˝e
pracuje na medal. Wreszcie sprawnie
radzà sobie d´ciaki (Kudyk i Marcin
Âlusarczyk na saksofonie).

Tyle ˝e wcià˝ nie ma tej s!odziutkiej
wisienki na torcie. „Nie jest !atwo” – 
tytu! albumu wiele wyjaÊnia. Rzeczy-
wiÊcie, nie ka˝dy muzyk prezentuje 
wysokie umiej´tnoÊci techniczne, a jed-
noczeÊnie potrafi sypaç pomys!ami jak 
z r´kawa. Ale, jak wspomnia!em na
wst´pie, New Bone jest ju˝ blisko. 
Potrafi s!uchaczy rozmarzyç („How 
I Miss You”, z udanymi solówkami na
tràbce i kontrabasie), a nawet troch´
postraszyç („Freddie”). S!owem: coraz
lepiej.

A najwa˝niejsze, ˝e wspólne granie
sprawia muzykom radoÊç, czego trudno
nie wyczuç, s!uchajàc tej p!yty. "

Grzegorz Walenda

David S.Ware
Shakti
2009 Aum Fidelity
Dystrybucja: GiGi

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!!

David S. Ware – wa˝na postaç nowo-
jorskiego freejazzu, po latach znów
wszed! do studia z nowo uformowanym
kwartetem. To ju˝ wystarczajàca reko-
mendacja dla wszystkich, którzy jego
twórczoÊç darzà atencjà. Szczególnie, ˝e
ostatnie studyjne nagranie tego saksofo-
nisty powsta!o prawie szeÊç lat temu. 

Z poczàtku gnaç ich b´dzie mi!oÊç do
masywnego tonu jego tenoru; potem –
najzwyklejsza ciekawoÊç, co oznaczajà
zmiany w sk!adzie, a w koƒcu te˝ niepo-
hamowana potrzeba skonfrontowania
starego kwartetu z nowym.

Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e „Shakti” b´dzie
szeroko dyskutowana. W istocie bowiem
muzyka lidera uleg!a cz´Êciowej meta-
morfozie. Na potrzeby nowej grupy 
powsta!y te˝ nowe kompozycje. Masyw-
na pianistyka M. Shippa zosta!a zastà-
piona precyzyjnym akompaniamentem
gitarowym Joego Morrisa, a korzenne
b´bnienie Geralda Glevera ustàpi!o miej-
sca wcale nie mniej intensywnej, ale jed-
nak inaczej brzmiàcej grze Warrena 
Smitha. Tylko William Parker pozosta!
ze starego zespo!u, ale trudno by!oby so-
bie wyobraziç, ˝e Ware zrezygnuje z tak
niezawodnego basowego fundamentu.

Jest wi´c inaczej, ale nie na tyle, by
mówiç o kompletnej stylistycznej wolcie.
Ware to bardzo silny lider; pot´˝ny sak-
sofonista, który – z kimkolwiek by nie
gra! – tak naprawd´ zawsze jest krupie-
rem rozdania. Nie obawiajmy si´ te˝ 
p!ynàcych z tytu!u „Shakti” skojarzeƒ 
z kulturà Indii. To odniesienie bardziej
filozoficzne ni˝ muzyczne. "

Maciej Kar!owski
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